
 

Forældre forventninger i Hellested IF Fodbold. 

Når du melder dit barn til fodbold i Hellested IF, melder du også dig selv ind 
som forældre! 

Det skal forstås således, at du er medansvarlig i at dit barn får de bedst 
mulige rammer at spille under.  Derfor kræver det at du som forældre 
bidrage til driften og overholder klubbens ordenskodeks samt værdisæt.   

Hver årgang skal stille med en række frivillige som støtter op om holdet 
med de beskrevne opgaver. Det sker for at aflaste træner og klub som kan 
koncentrer sig om andre primære opgaver, men i allerhøjeste grad for at dit 
barns skyld! 

Der forventes at følgende opgave løses af forældre i årgangen. 

Holdleder:  

• Ansvarlig for at materiel til holdet er klar til kampe og træning. 

Årgangs ansvarlig:  

• Ansvaret for kommunikationen mellem spiller, træner, forældre og klub, som talerør for årgangen.  
• Deltagelse på klubmøder. afholdes 2-3 gange pr år i klubben. 

Kørselskoordinator: 

• Ansvaret for at arrangere kørsel til kampe og fælles hold aktiviteter. 

Kommunikations ansvarlig:  

• Ansvaret for årgangens Facebook side og relevant information der vedrører årgangen bliver synlig 
gjort på hjemmesiden. 

Aktivitets ansvarlig:  

• Ansvarlig for at der bliver støttet op om klubbens aktiviteter, lave sociale arrangementer for 
årgangen. 

Assistentlisten: 

• Forældre som kan assistere til træning eller kamp i tilfælde af afbud fra træner.      

 

 

Alle rollerne SKAL være besat for at årgang kan drifte. Så ved aftrædelse af ansvarsområde skal anden 
ansvarsperson i forældregruppen findes. 

 



Forventnings kodeks til forældrene 

Vi ønsker, at der i forbindelse med både træning og kamp er en positiv stemning blandt trænere 
og forældre, da det vil have en smittende indflydelse på børnene. Derfor forventer vi, at forældre 
lever op til følgende 10 bud: 

1. Mød op til træning og kamp så meget du kan – dit barn ønsker det. 

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn. 

3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og 
vejledende kritik. 

4. Respektér trænerens brug af spillere – det gælder før, under og efter kampe. 

5. Se på dommeren som en vejleder – kritisér ikke dommerens afgørelser. 

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. Spørg om kampen var spændende 
og sjov – ikke kun om resultatet. Giv ikke dit barn penge for scoret mål. Fodbold er en 
holdsport. 

7. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. 

8. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I 
kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage 
del i klubbens liv end lyst og engagement. 

9. Bidrag til at dit barn overholder klubbens regler og retningslinjer. 

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig! 

 

Vi ønsker at inddrage forældrene i arbejdet omkring et hold eller i klubben, da vi ofte har 
arrangementer, der kræver en hjælpende hånd. Vi forventer derfor, at I som forældre involverer 
jer i jeres barns/børns klub, og hjælper til med diverse opgaver.  

 

 

 

 

 

 

 



KODEKS FOR GOD OPFØRSEL FOR TRÆNERE OG LEDERE: 
 
Som træner og leder fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og derfor er god 
opførsel specielt vigtig. 
De er nøglepersoner med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, de 
har ansvaret for. 
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode 
træner/leder: 
 

1. Det skal være sjovt at være til fodbold, så smil og glæde kommer før resultater! 

2. Behandl alle udøvere individuelt og på hans/hendes præmisser! 

3. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, 
talent og modenhed! 

4. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren! Vær opmærksom på din 
betydning som rollemodel! 

5. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials! 

6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren! 

7. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige 
helbredsrisici! 

8. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere! 

9. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren! 

10. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd! 

11. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne! 

12. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! 

13. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst 
tilhørsforhold samt seksuel orientering! 

14. Alle spillere bør så vidt spille lige meget i en kamp – dette er specielt vigtigt i ungdom, for 
at spilleren bibeholder interessen for spillet 

 

 

 

 



HELLESTED IFs VÆRDISÆTNING OG LEVEREGLER. 
Hellested IF - Idræt er for alle, med respekt og rummelighed, uanset niveau, køn og 
forskelligheder. 

Nærmiljø 

• Via sammenhold og aktivitet vil vi være samlingspunkt for skole, institutioner og 
lokalsamfund 

Dialog 

• Vi vil samarbejde og være åbne i kommunikationen i mellem medlemmer, forældre, 
sponsorer, kommune og frivillige. 

Struktur 

• Via en tydelig organisation vil vi fremtidssikre Hellested IF og gøre det nemmere at være 
frivillig. 

Familier 

• Vi vil være et attraktivt tilbud for familier og skabe gode rammer for børn og unge 

 

 

 


